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A tua Volt.
A  t u a  M ü n s t e r .  A  t u a  E u r o p a .

Os nossos principais  candidatos 
para as câmaras municipais  e 

conselhos distr itais
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A nossa Münster

Münster não só tem o mais alto padrão de vida entre as cidades alemãs, como também é 
internacionalmente conhecida pela Paz de Vestefália, que foi declarada em 1648 nas Frie-
denssaal de Münster e Osnabrück. Estes eventos têm influenciado Münster até aos dias de 
hoje: estruturas supranacionais, excelência científica, intercâmbio internacional e poder 
económico assentam no sistema europeu de fronteiras abertas. A abertura das fronteiras 
estimula um intercâmbio dinâmico entre países vizinhos, fomenta a diversidade cultural 
e, por último, mas não menos importante, promove a prosperidade económica da nossa 
cidade.
Pela sua natureza de partido pan-europeu, o Volt defende a integração da sociedade euro-
peia, que, pelos seus valores comuns - solidariedade, sustentabilidade, liberdade, equidade, 
dignidade e igualdade de oportunidades - constitui um contrapeso às políticas populistas, 
autoritárias e de extrema-direita. No Volt, defendemos uma abordagem progressista e prag-
mática. Estamos empenhados em resolver os desafios que enfrentamos hoje em Münster, 
adaptando as melhores práticas de outros locais. Procuramos por todo o mundo soluções 
compatíveis e adaptáveis para os nossos desafios locais. Os maiores obstáculos da nossa 
era, como as alterações climáticas, as migrações em massa, o processo de digitalização e o 
comércio global exigem uma abordagem europeia comum. Debates pluralistas, conversas 
dinâmicas, capacitação dos cidadãos e envolvimento ativo nos processos políticos são vi-
tais para uma democracia vibrante.

Münster móvel.

A Mobilidade é um dos temas centrais da política local. Defendemos uma abordagem ab-
rangente, que permita criar um estilo de vida urbano mais saudável e apelativo. Queremos 
mudar a mobilidade em Münster fundamentalmente em prol do público geral e da sua saú-
de, promovendo a sustentabilidade urbana, o desenvolvimento urbano, a igualdade social e 
qualidade de vida para todos.
Queremos tomar medidas para facilitar a vida dos peões e criar um ambiente mais agra-
dável e seguro nos nossos passeios. Queremos intervir e redistribuir o uso das estradas 
pelos transportes urbanos de uma forma que promova o uso da bicicleta, investindo in-
tensamente em infraestruturas para bicicletas e bicicletas de carga.  Defendemos também 
um setor de transportes integrado que se articule entre todos os modos de aluguer e de 
mobilidade partilhada. Isto inclui uma estrutura simples de tarifas e a integração de todos 
os fornecedores numa única aplicação móvel. Defendemos a construção de um serviço 
ferroviário circular suburbano em redor de Münster e de uma rede de elétricos livres (rail-
less tram) composta por sete linhas. Queremos utilizar a inteligência artificial para reno-
var a rede de autocarros e melhorar o seu desempenho e capacidade, reduzindo os inter-
valos entre cada serviço. Queremos uma redistribuição do setor dos transportes privados, 
contando com uma interdição de circulação automóvel nas zonas antigas da cidade e 
uma rede designada de ruas sem saída.

Münster Sustentável. 

Lutamos por uma Münster que se torne pioneira e exemplar em áreas como a proteção 
ambiental, reflorestação, direitos dos animais e promoção da produção alimentar local. O 
nosso objetivo é que Münster se torne ambientalmente neutra até 2030, o mais tardar.
A produção de energia renovável é o pilar das nossas políticas climáticas. As nossas emis-
sões têm de ser reduzidas drasticamente. Münster tem de impulsionar as instalações de 
painéis solares em telhados urbanos e em parques de estacionamento municipais ao ar 
livre. Outros conceitos de fontes de energia renovável, tais como bombas de calor e ener-
gia eólica, têm de ser planeados cuidadosamente e concretizados sem demora. Temos de 
nos afastar dos sistemas de aquecimento de origem fóssil. Precisamos de uma smart grid 
para uma utilização mais eficiente da eletricidade. Münster necessita desesperadamen-
te de coletores urbanos de dióxido de carbono. Queremos colocar uma grande ênfase na 
construção sustentável. Acreditamos na utilização de madeira, na agroflorestação e na 
plantação de mais árvores e plantas, de uma forma geral.
A proteção dos animais, incluindo os insetos, é um assunto sério para nós. A preservação 
e criação de biótopos e habitats para os insetos garante a sua sobrevivência.
Münster é também um centro para a agricultura. O Volt quer trabalhar ao lado dos ag-
ricultores na conceção da agricultura do futuro. Os esforços para a criação de uma agri- 
cultura sustentável e amiga do ambiente devem ser mais valorizados e apoiados pelo mu-
nicípio. O Volt Münster abraça redes como a Münsters Alliance for Climate Protection e 
apela à sua extensão. 

Münster Social. 

Münster é a nossa casa: uma comunidade de igualdade, solidariedade e diversidade na 
qual todos os cidadãos podem viver com dignidade.  Queremos reforçar esta coesão social 
e criar um ambiente urbano mais apelativo, diverso e multifacetado.
Para assegurar habitação acessível, vários instrumentos têm de ser utilizados simultane-
amente. Por exemplo: habitação social, uma densificação urbana sustentável e sensata, o 
registo obrigatório dos senhorios, projetos alternativos (tais com a habitação multigeracio-
nal) e uma estratégia para aumentar os casos de aplicação do „Wohngeld“.
Acabar com o problema dos sem-abrigo é o nosso objetivo a longo prazo, que queremos al-
cançar concedendo a cidadãos sem-abrigo acesso ao seu próprio apartamento numa men-
talidade de „habitação em primeiro lugar“.
Os cidadãos com antecedentes de migração devem ser ativamente envolvidos e integrados 
na sociedade de Münster, devendo-se aumentar o número de programas, eventos e cursos 
onde a integração de novos membros da nossa cidade pode ter lugar. 
Enquanto cidade universitária, a educação é um tema central para o Volt, especialmente 
quando se trata de Política. Queremos encorajar as escolas existentes a serem recetivas 
à mudança e defendemos a criação de um gabinete central com um gestor educacional 
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que trabalhe em conjunto com todos os diretores das escolas e que promova a cooperação 
e a comunicação, encarregando-se dos assuntos comuns. Queremos estabelecer uma va-
riação do conceito atual de horário escolar, as chamadas aulas de Lark & Owl („Cotovia e 
Coruja“).  Os estudantes podem decidir se começam a escola por volta das 7:30 h (Lark) ou 
das 9:00 h (Owl).
Queremos implementar medidas que aumentem a segurança nas ruas à noite. Embora de 
menor dimensão, projetos como uma rede de bebedouros por toda a cidade são igualmente 
essenciais e práticos.
Enquanto partido pan-europeu, promovemos em todas as nossas propostas a inclusão, 
integração, antidiscriminação e igualdade. A xenofobia não tem lugar em Münster, nem 
agora nem nunca!

Münster digital e inovador.

A competência digital da UE está dependente dos municípios. Defendemos a soberania 
digital da UE e apoiamos tecnologias inovadoras, como os projetos de “Cloud” europeus, 
bem como a adoção de normas de segurança, soluções inteligentes e a conjugação com 
a inteligência artificial.  Os requisitos digitais têm de ser cumpridos e a falta de cobertura 
nas zonas rurais tem de se tornar uma coisa do passado. O Volt Münster pretende trazer 
uma nova energia e grau de inovação através da digitalização na nossa economia e co-
munidade local.
Münster tem de ser atrativa para especialistas, profissionais qualificados e empresas ino-
vadoras. Além disso, os trabalhadores do setor público e privado, bem como os empresári-
os, devem ser motivados a adotar o princípio de educação ao longo da vida. Defendemos 
uma maior administração pública digital no âmbito da „Onlinezugangsgesetz“ para es-
tarmos mais bem preparados para desafios como as alterações climáticas e o Covid-19, de 
forma a possibilitar uma resposta melhor e mais rápida no futuro.

Münster Europeia.

A coordenação das atividades municipais na Europa e na UE deve ser melhorada e in-
tensificada através de uma expansão do Gabinete para os Assuntos Europeus. Os sites 
municipais multilingues demonstram uma maior acessibilidade ao município e facilitam 
a integração de novos cidadãos. O tema „A Europa e a UE“ terá uma presença duradoura 
e mais substancial em grandes festividades. A colaboração a nível da UE entre cidades 
parceiras será intensificada através de plataformas já existentes e simultaneamente mel-
horada em termos de eficiência.
O nosso objetivo é simplificar a integração dos cidadãos da UE.
Queremos atingir este objetivo com a criação de um EU-Welcome-Desk como primeiro 
ponto de chegada para novos concidadãos e com a expansão de intercâmbios voluntários 
entre cidadãos já estabelecidos em Münster e os novos cidadãos.

Informação sobre as eleições

Quando? 13 de setembro de 2020 

Quem? Cidadãos europeus com mais de 16  
anos registados em Münster 

Como? Na tua mesa de voto local ou por via postal. 

Em quem? Volt :) 

Mais conteúdo?

Com todo o gosto! Pode encontrar o nosso programa eleitoral detal-
hado para as eleições locais de 2020 com todas as fontes e mapas 
adicionais para o sector da mobilidade na nossa homepage em:

www.voltdeutschland.org/muenster 

Conselhos para quem  

vota pela 1ª  vez

Analisa todos os programas eleitorais e procura saber qual deles 
se adequa melhor. Responde por ti próprio(a) às seguintes questões 
cruciais: 

• O que é importante para ti?  E quem representa  
melhor esses pontos?

• Onde podes participar e dar as tuas ideias?

• Quem é ouve a tua opinião?

Vamos mudar a política, juntos!
Fala connosco:
muenster@voltdeutschland.org
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Interacção

Estás cordialmente convidado(a) a juntar-te a nós numa das nossas 
reuniões regulares de Meet & Greet! Aqui vais encontrar-nos num 
ambiente pessoal e descontraído. Já agora, o Volt é um movimento 
e um partido político ao mesmo tempo. Por isso, também podes 
contribuir como voluntário(a), sem quaisquer compromissos.

 
info@voltdeutschland.org 
www.voltdeutschland.org 

www.volteuropa.org

Para podermos alcançar ainda mais pessoas com as nossas ideias, 
estamos também dependentes de apoio financeiro. Cada euro 
conta para nos ajudar a manter a nossa comunicação através das 
redes sociais e para financiar os nossos eventos. 

 
www.voltdeutschland.org/spenden/nrw 

(Motivo de doação: „Spende an Volt - Münster“)
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